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Interessante informa-

tie: 

GSM-nummers 

 Hugo Geudens 

     0477 32 79 69 

 Herman Vercauteren 

     0477 86 27 04 

 Anne-Marie Jennes 

     0478 34 29 95  

 Lode Seeldrayers 

     0479 27 22 45 

 Honoré De Roeck 

     0498 26 93 99 

 Pierre De Pauw 

     0495 23 88 96 

 Jimmy Van Geenhoven 

     0477 63 39 89 

  Eddy Dom 

     0476 22 33 59 

 Clubschip 

     03 231 53 44 

 WEBSITE 

    www.vyca.be 

Festiviteitenkalender 1 

Familienieuws 1 

Drakenbootrace 2 

Allerlei 2 

Clubtocht 3 

150 jaar Schelde Vrij 3 

  

  

  

  

In dit nummer: 

VAARBEWIJZEN 

Er is een aanpassing van de vaarbewijzen op komst geven! 

Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal de 

nodige informatie beschikbaar zijn om de juiste keuzes te maken : welke 

attesten heb ik nodig, waar kan ik de juiste opleiding bekomen, hoe inschrij-

ven voor het officiële examen Reglementen,  hoe een vrijstelling aanvragen, 

enz. 

STEIGERS 

Nogmaals een oproep aan alle booteigenaars! 

Mogen we jullie vragen om regelmatig de plantengroei op de steigers te ver-

wijderen. Dit kleine onderhoud zorgt ervoor dat de steigers een langere le-

vensduur krijgen. 

FESTIVITEITENKALENDER 

 30 november: SINTERKLAASFEEST 
      vanaf 14 uur - inschrijven noodzakelijk - zie info prikbord in club 
                 schip- let ook op “Sint vraagt hulp”! ...      

 07 december: clubetentje 
                 soep - goulash met rijst/puree - dessert - prijs: 15,00 EUR/pers. 
                 inschrijven verplicht - prikbord in clubschip 

 31 december: oudejaarsavond met buffet 
                 alle info + inschrijven via de lijst in het clubschip 

WATERWEGENVIGNET 

Alle middelen om inkomsten te creëren zijn blijkbaar goed voor onze over-

heid! Vorig jaar werd het tarief van de waterwegenvignetten al verhoogd, 

vanaf volgend jaar zullen “alle” pleziervaartuigen een vignet moeten hebben. 

Het komt er op neer: varen of niet varen, betalen zullen we. 

Alle info kan je vinden op: www.waterrecreatie.be; taalkeuze NL, dan in 

rechterkolom klikken op “FAQ” en dan kan je klikken op “waterwegenvignet” 

Website 

Vanaf nu kan je je favoriete club ook volgen op Facebook!!! 
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 BBS 2014 

De Belgian Boat Show Gent gaat volgend jaar door: 

Van 8 t.e.m. 10 en van 14 t.e.m. 16 februari 2014 

 

VYCA-CLUBTOCHT 2013 

Onze clubtocht van eind september was zeker een succes. De timing zat goed. De ligplaatsen in 

Temse waren prima. Eten en drinken was er zeker voldoende in de Zaatman te Temse en het belang-

rijkste van alles: het weer was zalig! Voor de prima organisatie danken we nogmaals onze voorzitter 

Hugo (M/Y Espadarte). Zulke uitstappen zijn zeker voor herhaling vatbaar. 

SFEERBEELDEN 

 

 

 

 



150 JAAR SCHELDE VRIJ 

  Hieronder enkele foto’s van de “geordende chaos” tijdens het evenement. 
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